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Informática ganhou espaço no dia -a-dia, mas acesso a programas de gestão é restrito  
A informática ganhou um espaço maior no dia-a-dia das micros e pequenas indústrias 
paulistas, mas o segmento ainda tem um acesso muito restrito a programas de gestão, 
principalmente por causa dos custos dos equipamentos. As microempresas na área de 
tecnologia também sentem dificuldades para desenvolver e aperfeiçoar novos produtos 
e a maioria não adota um programa de gestão de qualidade.  
 
As informações fazem parte do resultado de uma pesquisa preparada pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para identificar as necessidades de 
micros e pequenas empresas nas áreas de informática, tecnologia e comércio exterior. 
"Há três ou quatro anos, o nível de informatização era muito menor. Hoje, a maioria 
acessa pelo menos a internet e serviços de banco", diz o coordenador da Câmara de 
Desenvolvimento da Micro e Pequena Indústria (Cadempi) da Fiesp, Ermano Marchetti 
Moraes.  
 
Do total das micros, 88% possuem algum sistema informatizado de troca ou consulta 
eletrônica de dados, e neste universo 100% usam a internet, 69% os serviços virtuais 
oferecidos pelos bancos e 30% já têm redes locais para um sistema  integrado de 
gestão. Mas 59% não utilizam softwares de gestão, entre outras razões pelo custo. 
"Geralmente, estes programas são desenvolvidos para empresas maiores ou são 
vendidos em pacotes de custo mais elevado", diz o coordenador da Cadempi. Segundo 
ele, uma empresa que está na incubadora de Limeira, gerenciada pela Fiesp, já 
desenvolveu um programa de gestão específico para micros, que será testado em 
outras empresas incubadas. "Se for aprovado, vamos divulgar o produto."  
 
O consultor de informática do Sebrae de São Paulo, Jorge Luiz da Rocha Pereira, tem 
notado um interesse muito grande de micros e pequenos empresários por aplicativos 
de controle de estoques, cadastro de clientes e fornecedores e de controle de fluxo de 
caixa. "São aplicativos simples e baratos que estão cada vez mais presentes nas 
empresas de pequeno porte", diz.  
 
Do total de entrevistados, 75% afirmaram que atualizaram o sistema de informática da 
empresa há menos de dois anos. Mais do que modificar o sistema, o dado revela 
também que um número maior de empresários está se informatizando, de acordo com 
o coordenador da pesquisa. Em vários aspectos, o levantamento evidencia a 
dificuldade do microempresário observar o mercado à sua volta, e não apenas seu 
próprio negócio. Dos micros, 21% responderam que não sabiam avaliar o grau de 
informatização em sua empresa frente aos concorrentes. Nas empresas pequenas, 
mais pressionadas pelo mercado, apenas 7% não sabiam comparar.  
 
Para metade dos entrevistados, seu grau de informatização é igual ao das empresas 
concorrentes.  
 
Parcerias - Embora 62% das micros e 78% das pequenas desenvolvam novos 
produtos, apenas 40% delas costumam recorrer a instituições para obter informações 
sobre atividades de inovação tecnológica. A própria empresa, responderam 45% dos 
entrevistados, é a única responsável pelos novos produtos e seu aperfeiçoamento.  



"O empresário pequeno trabalha voltado para dentro e não busca parceiros por 
desconhecimento ou falta de tempo", diz Moraes. "Na correria do dia, ele acaba 
engolido por inúmeras atividades e não consegue olhar o entorno."  
 
Na pesquisa, entre os que responderam buscar informações sobre atividades de 
inovação tecnológica, 35% dos micros pequenos recorrem à universidades, 22% aos 
institutos de pesquisa, 26% ao Senai e 26% a outras fontes. "As empresas de menor 
porte precisam ser mais ativas nesse aspecto para serem competitivas", diz Moraes. As 
incubadoras, observa, costumam ter um gestor procurando oportunidades em 
parcerias.  
 
Gestão de qualidade é um assunto distante para as entrevistadas. Entre as micros, 
79%, e no caso das pequenas, 51%, não possuem programas voltados para qualidade. 
"Temos um programa no site da Fiesp com o qual é possível a empresa avaliar em que 
estágio de qualidade se encontra."  
 
A maioria das empresas, revela a pesquisa, não é certificada. Entre as entrevistadas, 
21% das pequenas e somente 1% das micros têm alguma certificação. O índice é 
maior entre as pequenas. Elas são mais exigidas, explica o coordenador da Cadempi, 
porque muitas vezes já fazem parte da cadeia produtiva da média e grande empresa.  
A falta de certificação, comenta, é uma barreira para a indústria ser competitiva. E a 
falta de competitividade é um entrave a mais para exportar.  
 
"Buscar o mercado externo ainda é uma dificuldade para as micros", diz. O 
levantamento da Fiesp mostra que 80% das micros e 63% das pequenas indústrias 
não exportam. Significa que 6 em cada 10 empresas de porte menor não vendem seus 
produtos para o mercado exterior.  
 
Além do porcentual de exportadores ser baixo, predomina a venda esporádica.  
Entre os entrevistados, 71% dos micros e 66% dos pequenos só exportam 
eventualmente. "Procurar o mercado externo apenas quando o câmbio está atrativo ou 
quando mercado interno está fraco não dá certo, porque o importador exige 
regularidade", alerta Moraes. "Falta para o empresário cultura exportadora. A venda 
para o exterior não é vista como parte do negócio."  
 
A maior barreira para as microempresas exportarem é o idioma, segundo a totalidade 
dos entrevistados. Para as pequenas empresas, o maior problema é fabricar um 
produto que não é competitivo lá fora. Há também queixas de falta de pessoal técnico 
para ajudar na exportação e de produção insuficiente para atender ao mercado. 
 
Estado de SP 27/04/2003 


